STYRELSEINFORMATION FRÅN MÖTE 2021-09-16
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 1902.
Val av justerare
Till justeringsman valdes Ingrid Olsson.
Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
Godkännande av arbetsutskottets (AU) beslut
Inga AU-beslut att godkänna.
Ekonomi
Efter omröstning togs beslut att för utskick av protokoll ska kostnaden vara 50 kr + porto.
Kassör undrar varför vi har två kontonummer? Efter diskussion beslutades att på ett av
kontonumren ska det föras över de medel som finns i Hälsofonden och depositionerna för vilande
lokalavdelningar.
AK (Avelskommitté)
Utskick av valp/rasbroschyr. Eftersom Ingrid lägger in kullarna på valphänvisningen så faller det
sig naturlig att hon även skickar broschyrer till uppfödarna.
Förfrågningar/hänvisning av jaktcocker, vart ska vi hänvisa dem? JIS eller våra uppfödare som
föder upp cocker spaniel för jakt? Efter omröstning togs beslut att vi ska hänvisa dem till JIS.
Ska vi sätta ett J vid våra uppfödare som föder upp cocker spaniel för jakt. Beslut togs att på
uppfödarlistan kan det sättas ett J på dem som föder upp cocker spaniel för jakt, vilket naturligtvis
blir frivilligt.
JK (Jaktkommitté)
A.S. har tackat ja till att vara med i JK. Annis ansåg att det räcker med tre personer i kommittén. De
ska göra en enkät som ska läggas ut på hemsidan för att se om det finns intresse för ett KM 2022.
De planerar även lägga ut en fråga på Facebook om det finns intresse att ha lite jaktträning.
Samarbete med övriga spanielklubbar. JK kommer att medverka på SSRKs samarbetsmöte den 19
oktober 2021.
Medlem
Medlemsstatistiken för augusti månad visar att vi har 1 039 medlemmar.
AU kommer kalla till videomöte tillsammans med ordförande i lokalavdelningarna så snart datum
är bestämt.
PR/Infokommitté
MY DOG 2022 Klubben kommer ha rasmonter bemannad samtliga fyra dagar, så nu hoppas vi på
många besökare och trevliga kontakter med mycket cockerprat.
UtstK (Utställningskommitté)
K.J. och A.N.M. erbjöd sig att vara med i UtstK, vilket vi är tacksamma för.
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RedaK (Redaktionskommitté)
Överexemplar av CT skickas till Kerstin, som skickar ut tidningen till nytillkomna medlemmar.
Henrik vill gärna att vi har en tidningskommitté som enbart håller på med tidningen. Kommitténs
uppdrag skulle vara att exempelvis fotografera, göra reportage, annonser mm.
* Utskick för annonsering till CT. Beslutades att i första hand färdigställa brevet som ska skickas
ut. Kerstin åtog sig att göra detta.
Skrivelser
SSRKs Avel- och Funktionärsträff nov 2021. Henrik anmäler sig till denna.
Förslag för nya typstadgar för SKKs medlemsorganisation, svar senast 1 december 2021.
Avtal
Avtalet med Royal Canin bordläggs tills nästa möte då vi inväntar svar från SSRK.
Beslutades att avtalet med Telia sägs upp, då klubben numera har möten via Messenger.
Policys
Arkiveringsplan uppdateras med: sparas på på OneDrive, domarkritiker från Club Show sparas för
evigt i och med att detta är utställningshistorik. Resterande domarkritiker rensas ca vart 5e år efter
revidering av RAS.
Policy för Club Show, ny. Godkänns och beslutas av styrelsen.
Hamiltonplaketten Ingrid uppdrog sig att skriva och lägga in eventuella bilder på personerna som
det gäller på hemsidan.
Planering årsmöte
Årsmöte ska hållas senast den 31 mars 2022. Till nästa möte ska förslag inkomma på tid och plats
för årsmötet. Det ska även läggas ut på hemsidan och FB när sista dag för motioner ska vara hos
sekreteraren.
Årets Cocker tävlingar
Beslut togs att årets junior-, veteran- och utställnings Cocker ställs in år 2021, i övriga grenar
kommer utses Årets Cocker. Beslut om omedelbar justering. Information om detta ska genast
läggas ut på hemsidan och FB. Påminna om att de ska skicka in sina resultat till kontaktpersonerna.
Nästa möte
Måndag den 18 oktober 2021 klockan 1900.
Avslutning
Ordförande tackar alla för visat engagemang och avslutar mötet klockan 21 52.
e.u.
Ulrika Karlsson, sekreterare
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